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  CORECON-SP  

DEPTO DE FISCALIZAÇÃO 

 

RELATÓRIO: 

 

ROTINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO EM 2019  

(Período de 02/01/2019 a 20/12/2019)  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente relatório tem como objeto descrever de forma resumida as atividades que foram 

desenvolvidas pelo Departamento de Fiscalização deste CORECON-SP, no decorrer do ano 

de 2019. 

 

Inicialmente, ressaltamos que as rotinas desenvolvidas fundamentaram-se nos princípios a 

seguir enumerados: 

  

1) na medida dos recursos humanos e técnicos disponíveis em cada momento, visando 

sempre a sua otimização, os trabalhos se desenvolveram, conforme o PLANO DE 

FISCALIZAÇÃO-2019. 

  

2) esse PLANO DE FISCALIZAÇÃO-2019, por sua vez, obedeceu as seguintes premissas 

básicas:   

  

2.1- às disposições contidas na "CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA 

PROFISSÃO DO ECONOMISTA", no "Capítulo 6.2 - Os procedimento de 

fiscalização profissional", principalmente, o item 3 deste capítulo, cujo trecho 

segue transcrito abaixo: 
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Capítulo 6.2 - Os procedimento de fiscalização profissional 

6.2 – Os procedimentos de fiscalização profissional 

3 – A fiscalização focalizada representa uma ação consciente do CORECON 

de selecionar de  ofício  os  objetos  de  fiscalização  com  vistas  ao  

cumprimento  eficaz  de  sua  missão institucional, direcionando seus esforços 

para as áreas mais relevantes para o exercício da profissão.   

3.1 – Compõem a fiscalização focalizada três etapas em seqüência lógica:  

  

I – A análise de risco, que tem por objetivo selecionar os objetivos das ações 

de fiscalização em função de critérios de efetividade na ação fiscalizadora, 

aplicados nesta ordem:  

  

a) a probabilidade de sucesso em cada ação específica, representada por uma 

maior receptividade da instituição objeto da fiscalização, pela inexistência de 

precedentes desfavoráveis na instituição ou situação escolhida ou pela 

disponibilidade de recursos ou circunstâncias que favoreçam um resultado 

desejável naquela ação frente a outros potenciais. 

b) o efeito multiplicador que um sucesso em uma ação fiscalizadora 

representará, através da abertura de precedentes positivos aplicáveis em 

outras ações ou da superação de precedentes negativos anteriores;  

 c) o potencial quantitativo de geração ou manutenção de registros em função 

de um sucesso de uma dada ação fiscalizadora.  

  

II – A geração de precedentes, que consiste na atuação em profundidade nos 

casos selecionados pela análise de risco, concentrando recursos humanos, 

materiais e técnicos na obtenção de sucesso na ação fiscalizadora.  

 III – A generalização dos precedentes positivos obtidos, aplicando-os em 

ações de características similares ou com objetos de fiscalização similares. 

  

3) Seguindo essa estratégia, foi desenvolvida uma análise econômico-financeira sobre a 

contribuição resultante de novos registros de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas, cujas 

conclusões foram as seguintes: 
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3.1- no curto prazo, a fiscalização de Pessoas Jurídicas resulta em maior 

contribuição para a Receita da Entidade, em termos de anuidades e demais 

emolumentos, com a vantagem de incluir em seu registro o Economista 

Responsável, podendo resultar em novos registros de Economistas; 

  

3.1.1- da análise da natureza e especialidade das Pessoas Jurídicas, 

obrigadas ao registro no CORECON, concluiu-se que aquelas voltadas ao 

Mercado de Capitais, inscritas na CVM, em especial as "Prestadoras de 

Serviços de Administração de Carteiras", constituem o tipo mais adequado à 

priorização estabelecida; 

  

3.2- paralelamente, as ações da Fiscalização também foram dirigidas aos outros 

tipos de Pessoas Jurídicas, voltadas à exploração de Serviços de Consultoria, 

Assessoria, Avaliações, Perícias e demais atividades de natureza econômico-

financeira, supostamente obrigadas ao Registro no CORECON. 

 

 3.2.1- Em muito contribuíram para intensificar essas ações, as ferramentas de 

pesquisa disponíveis, tais como:  

 

a) Acesso gratuito às fichas de breve relato das empresas registradas 

na JUCESP, o que aumentou o universo de empresas a serem 

investigadas pelos agentes fiscais; 

 

b) Contrato com a Boa Vista Serviços S/A: 

www.boavistaservicos.com.br, ferramenta que também pode ser 

utilizada na prospecção de empresas por palavra chave, além de nos 

possibilitar o acesso ao respectivo CNPJ, capital social, nome dos 

sócios, endereço, etc. 

 

 

http://www.boavistaservicos.com.br/
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As ferramentas citadas acima, que serão mais bem detalhadas no item 7.2 

deste relatório, ampliaram o campo de fiscalização deste Departamento, 

possibilitando-nos desenvolver novas atividades, tais como: 

 

 proceder à fiscalização de pessoas jurídicas “suspeitas”, selecionadas 

a partir da respectiva denominação social que contenha palavras 

chaves que sugiram a prestação de serviços de natureza econômico-

financeira; 

 proceder à atualização do capital social das empresas registradas no 

CORECON-SP, que tenham seus atos constitutivos e alterações 

registrados na Junta Comercial; 

 proceder à fiscalização sobre as pessoas físicas que concedem 

entrevistas como Economistas na mídia (internet, jornais, TV), das 

quais não era possível descobrir o seu endereço, para envio de ofício 

por este Depto de Fiscalização, ou o seu CPF, informação 

indispensável à cobrança judicial de uma eventual multa aplicada por 

este CORECON-SP. 

 

 3.3- na mesma linha de priorização, as ações da Fiscalização foram também 

dirigidas àquelas Pessoas Jurídicas já registradas no CORECON-SP que, por 

vários motivos, estavam em débito quanto à indicação de Economista 

Responsável;  

 

3.4- da mesma forma, tiveram prioridade nas ações desenvolvidas por este 

departamento a fiscalização dos Bacharéis em Economia, localizados através da 

internet, em sites de empresas que divulgam os nomes e a graduação dos 

integrantes de suas equipes econômicas e equipes de outros departamentos que 

abrigam economistas, além da fiscalização das pessoas que se apresentam como 

economista na mídia, sobre as quais constatamos possuírem graduação em 

economia. 
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4- Recursos Humanos do Depto. de Fiscalização: 

  

4.1- Dois Agentes Fiscais: Bruna e Fábio 

 Uma estagiária de fiscalização: Stephani, com início do contrato em 

Janeiro/2019. 

  

ROTINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

 

A seguir, em linhas gerais, as atividades desenvolvidas no dia a dia pela Fiscalização de 

Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas foram: 

  
1) Atendimento às consultas, diretas ou através do Depto de Registro, Cobrança e Jurídico, 

feitas por telefone, e-mail ou pessoalmente, por Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e 

pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoa Jurídica, sobre a necessidade ou não de 

registro no CORECON, em função de suas atividades profissionais ou do Objeto Social 

de uma empresa. 

 

2) Análise e Instrução nos Processos Administrativos, PAs, respectivos sobre os Pedidos 

de Cancelamento de Pessoa Física / Pessoa Jurídica, com emissão de Parecer da 

Fiscalização e posterior remessa do P.A. ao Depto Jurídico, para emissão do Parecer 

Jurídico. Nossas análises e pareceres são legalmente fundamentados, de forma a 

permitir a comparação do efetivo exercício de atividades profissionais da Pessoa Física, 

ou do Objeto Social da Pessoa Jurídica, com as atividades privativas ou inerentes a 

Economia e Finanças, contidas na Consolidação da Legislação da Profissão do 

Economista (COFECON). 

 

3) Atendimento, por e-mail, a consultas feitas à Ouvidoria (Corecon – Fale Conosco), por 

Pessoas Físicas ou Jurídicas. 

 

4) Frequentes pesquisas de julgados / acórdãos recentes que melhor fundamentem as 

ações na fiscalização das Pessoas Físicas e Jurídicas. 
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5) Fiscalização de Pessoas Físicas não registradas no CORECON-SP: 

 

Os critérios básicos adotados pelo CORECON-SP, para a definição da exigibilidade ou 

não do registro das Pessoas Físicas, são os descritos na "CONSOLIDAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO DO ECONOMISTA", no "Capítulo 6.2 - Os 

procedimentos de fiscalização profissional" combinado com o “Capítulo 2.3 – O 

campo profissional do economista 2.3.1 – As atividades desempenhadas pelo 

economista”. 

 

a) Fiscalização sobre os graduados em Economia, provenientes das Faculdades 

do Estado de São Paulo.  

 

A partir da lista de graduados, fornecida pela Faculdade ao CORECON-SP, ou 

disponibilizada no site da própria Instituição, o Depto de Fiscalização verifica, para 

cada um deles, se existe registro do seu nome, neste CORECON-SP. Em caso 

negativo, é feita uma vasta pesquisa pela internet, a fim de obter indícios de que o 

Bacharel em Economia esteja exercendo a profissão (sites onde conste seu nome 

em equipe econômica de bancos, trabalhos realizados por ele, nas Consultorias, 

Gestoras de Recursos e diversas outras empresas). Com base em indícios 

consistentes de exercício da Profissão, o Economista é convidado, através de 

ofício, a efetuar sua regularização. 

 

Os sites abaixo são os mais frequentemente utilizados pelo Depto de Fiscalização 

para a confirmação ou a obtenção do nome de graduados em Ciências 

Econômicas: 

 

 DIPLOMAS REGISTRADOS PELA USP 

A USP é representante do MEC para registrar diplomas dos graduados em 

diversas faculdades de São Paulo. 

https://uspdigital.usp.br/netunoweb/ntwPublicoAcesso.jsp?codmnu=2062   

 

 

https://uspdigital.usp.br/netunoweb/ntwPublicoAcesso.jsp?codmnu=2062
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 USP - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA – PESSOAS  

Contém a relação de ex-alunos, graduados na Universidade, a partir do ano de 

1950 até 2013. 

http://200.144.189.47/feaecon/pessoas.php?i=83  

  

 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO. 

A Plataforma Lattes: a base de dados de currículos e instituições das áreas de 

Ciência e Tecnologia. Permite a pesquisa de currículos de docentes e alunos, 

dos quais constam informações relevantes como graduações, especializações, 

orientações de teses e TCC’s, endereço comercial atual, experiência 

profissional, contato e outras. 

http://lattes.cnpq.br/ 

 

 LISTA DE ALUNOS GRADUADOS PELA FAAP  

Em linhas gerais, os sites acima auxiliam a Fiscalização na medida em que 

fornecem os nomes dos Bacharéis em Economia, já diplomados. Ajudam-nos 

também a descobrir se aqueles que se intitulam Economistas, são graduados 

em Economia, e onde trabalham atualmente, com base, por exemplo, nas 

informações contidas na Plataforma Lattes. 

http://www.faap.br/aaafaap/index.htm 

 

Além dos sites acima, consultamos frequentemente sites de busca, como Google, 

Clippings de Notícias, e outros sites de diversas empresas, como os de Instituições 

Financeiras, Consultorias, Gestoras de Recursos, e outros, em busca das áreas 

onde o Economista pode atuar e de informações sobre os integrantes dessas áreas, 

tais como: - Equipes Econômicas, Equipe de Estudos Econômicos, Equipes de 

Analistas de Investimentos, de Mercado de Capitais, etc. 

 

 

 

http://200.144.189.47/feaecon/pessoas.php?i=83
http://lattes.cnpq.br/
http://www.faap.br/aaafaap/index.htm
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b) Fiscalização de Economistas concedendo entrevistas, comentários, colunas, 

nas diversas mídias.  

 

Antes de qualquer ação do Depto de Fiscalização, realizamos uma vasta pesquisa 

na internet e consultamos o site de registro de diplomas da USP e outras 

instituições de nível superior que disponibilizam o nome de seus formandos, a fim 

de nos certificar de que o fiscalizado é bacharel em economia.  

A fim de evitar a abertura de processo de fiscalização para alguém já registrado no 

sistema CORECON, consultamos os CORECONs dos outros Estados, uma vez que 

o COFECON não disponibiliza um cadastro nacional de pessoas físicas registradas. 

 

c) Apuração de denúncias do exercício ilegal da Profissão, e providências. 

 

d) Análise de Editais de Concurso Público – para nele fazer constar a exigência de 

registro no respectivo Órgão de Fiscalização Profissional, quando se trata da 

profissão de Economista. 

 

e) Realização de visitas para registro de economistas em seus postos de trabalho. 

 

f) Realização de busca na rede social profissional Linkedin. 

 

6. Fiscalização das Pessoas Jurídicas sem registro no CORECON-SP: 

 

Os critérios básicos adotados pelo CORECON-SP, para a definição da exigibilidade ou 

não do registro das sociedades, são os descritos na "CONSOLIDAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO DO ECONOMISTA", no "Capítulo 6.2 - Os 

procedimento de fiscalização profissional" 

 

6.1) Principais tipos de sociedades sujeitas ao registro no CORECON: 

 

 Prestadoras de Serviços de Assessoria/Consultoria de natureza 

econômico-financeira: Viabilidade Econômica, Assessoria/Consultoria 
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Econômico-Financeira, Consultoria de Investimentos, Perícias 

Econômicas, Avaliações Econômicas e outros; 

 Bancos de Investimentos, Bancos Múltiplos com Carteira de Investimento; 

   

6.2) Fontes de pesquisa para a fiscalização de Pessoa Jurídica: 

 

 Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP): 

www.jucesponline.sp.gov.br (consulta gratuita às fichas cadastrais de 

empresas, que tiveram os seus atos constitutivos e alterações registrados 

na JUCESP). 

Por meio do site www.jucesponline.sp.gov.br, prospectamos as 

sociedades “suspeitas” a partir da respectiva denominação social, que 

contenha palavras chaves, que sugiram a prestação de serviços de 

natureza econômico-financeira, tais como: Viabilidade Econômica; 

Assessoria Econômica, Consultoria Econômica e Econômico-Financeira, 

Consultoria de Investimentos, etc. 

Ao acessar a ficha cadastral da empresa na JUCESP, obtém-se o 

endereço, nome dos sócios, capital social e resumo do objeto social 

(CNAE) e CNPJ, quando cadastrado.  

Como base nessa ficha cadastral, podemos atualizar o capital social das 

empresas já registradas no CORECON-SP. 

 

o Infosense - Informações Cadastrais: http://consulta.procob.com/pesquisa_v2/   

 

Utilizamos essa ferramenta para, a partir da razão social de uma empresa, 

obter o seu CNPJ, capital social, nome dos sócios, endereços, etc.  

Ela também é utilizada na prospecção por palavra chave, possibilitando-

nos localizar empresas suspeitas de prestarem serviços de natureza 

econômico-financeira.  

 

 Banco Central do Brasil (BACEN):  www.bcb.gov.br  

 

http://www.jucesponline.sp.gov.br/
http://www.jucesponline.sp.gov.br/
http://consulta.procob.com/pesquisa_v2/
http://www.bcb.gov.br/
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Pesquisamos por Bancos de Investimentos e Bancos Múltiplos com 

Carteira de Investimentos e obtemos informações relevantes sobre tais 

sociedades. 

  

 Receita Federal:  www.receita.fazenda.gov.br  

 

Consultando o CNPJ no site da Receita Federal, acessamos a ficha de 

situação cadastral da empresa, através da qual verificamos, dentre outras 

informações, a sua atual situação: ativa, inativa, baixada; o seu CNAE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas), e o seu endereço.   

Através do CNAE é possível identificar empresas suspeitas, das quais 

solicitamos informações sobre as atividades que desenvolvem. 

 

 www.registro.br 

 

Todos os domínios na Internet com extensão .BR são registrados, 

exclusivamente, no Registro.br . 

Neste site, através da opção WHOIS, pode-se obter informações 

completas sobre o domínio registrado por uma empresa ou pessoa física, 

incluindo, em cada caso, o seu CNPJ, razão social, telefone ou CPF, 

nome, telefone, etc. 

 

 Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOU) - Caderno Empresarial; 

Analisamos o objeto social de empresas não registradas no CORECON, 

constante das suas atas de assembleia geral, publicadas no DOU e, 

quando há indícios do exercício de atividades inerentes ao campo 

profissional do Economista, procedemos à instauração do processo de 

fiscalização.  

Consultamos os balanços de empresas já registradas no CORECON, a 

fim de proceder à atualização do seu capital social.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.registro.br/
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 Jornais e Revistas: Valor Econômico, Folha do Estado de São Paulo, 

Diário do Comércio, Veja, Isto É, etc; 

 

 Internet: sites de busca como Google e etc. 

 
 

7. Fiscalização das Pessoas Jurídicas registradas no CORECON-SP, com 

irregulares quanto à indicação do Economista Responsável: 

 

Contatamos as empresas que se encontram irregulares quanto à indicação do 

Responsável Técnico por suas atividades, para que procedam à regularização, em 

atendimento ao disposto na Lei nº 6.839/80.  

 

8. Etapas e procedimentos relativos à Instrução e andamento do Processo 

Administrativo de Fiscalização, em linhas gerais: 

 

1. Identificação de objeto social /atividade profissional fiscalizável; 

2. Abertura de Processo Administrativo de Fiscalização (P.A.), com número de 

Processo registrado em Livro Ata; 

3. Juntada dos documentos que motivaram o início do Processo de Fiscalização 

(fichas cadastrais obtidas no site da Receita Federal, JUCESP e CVM, atas 

de assembleia geral publicadas no DOU, informações/propagandas extraídas 

de jornais, revistas ou do site da própria empresa e outras fontes na internet); 

4. Inclusão de dados cadastrais no SISCAF; 

5. Encaminhamento de Ofício ao fiscalizado, comunicando-o da obrigatoriedade 

do registro; 

6. Registro da ocorrência sobre o encaminhamento do Ofício no SISCAF; 

7. Encaminhamento de Notificação, reiterando a necessidade de registro ou de 

apresentação de contraditório, no prazo 15 dias, a contar do recebimento do 

mesmo; 

8. Registro da ocorrência sobre a Notificação no SISCAF; 
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9. Encaminhamento de Auto de Infração, com prazo de 15 dias, a contar do seu 

recebimento, para regularização do registro; 

10. Registro da ocorrência sobre o Auto de Infração no SISCAF; 

11. Solicitação de Parecer Jurídico, sempre que for o caso, com o devido registro 

no SISCAF; 

12. Redação de Relatório de Fiscalização e encaminhamento do Processo 

Administrativo de Fiscalização ao Plenário, que deliberará quanto à aplicação 

de multa por infração à Lei nº 1411/51; 

13. Encaminhamento de Oficio ao fiscalizado, comunicando-o da aplicação da 

multa pelo Plenário do Corecon, além do Acórdão e boleto para o seu 

recolhimento; 

14. Registro da ocorrência no SISCAF, sobre o Ofício, Acórdão e Multa; 

15. Encaminhamento do Processo à Assessoria Jurídica do CORECON-SP para 

que seja efetuada a cobrança judicial da multa aplicada quando a empresa 

não tiver efetuado o seu recolhimento, tampouco,  

16. Se não houve o pagamento de multa, o Processo é encaminhado à 

Assessoria Jurídica para que procedam a nova comunicação ao Economista 

ou Empresa fiscalizada, informando da possibilidade de cobrança judicial.  

17. Se, em qualquer etapa do Processo, o fiscalizado mover ação judicial, o 

Processo Administrativo de Fiscalização é paralisado e encaminhado para 

Assessoria Jurídica para as providências cabíveis; 

18. Havendo interposição de recurso, em qualquer fase do Processo, é 

providenciada a instrução necessária e o seu encaminhamento ao Depto 

Jurídico, à Plenária do CORECON, ou do COFECON, conforme o caso, nos 

termos da Consolidação da Legislação da Profissão de Economista. 

 

Obs.:  Em qualquer etapa do Processo: 

 

 São prestados esclarecimentos adicionais por meio de reuniões com o 

interessado, ou por telefone, e-mail, correspondências e outros. Todos 

esses contatos e documentos enviados e recebidos são registrados no 

SISCAF e juntados ao Processo. 
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 Todos os comprovantes de ciência dos comunicados enviados ao 

fiscalizado são juntados ao Processo. 

 A parte interessada pode ter vistas ao Processo, mediante a assinatura de 

termo de vista, que também é juntado ao Processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este é o resumo das atividades desenvolvidas pelo Depto de Fiscalização em 2019. 

Por oportuno, anexamos a seguir o item INDICADORES DA FISCALIZAÇÃO (ANEXO I), 

que apresenta os resultados obtidos no ano de 2019, as tabelas contendo um resumo 

das ocorrências relativas às pessoas físicas e jurídicas que estão ou estiveram sob 

fiscalização (ANEXOS II e III) e a relação das pessoas físicas e jurídicas que se 

registraram, em 2019, a partir das ações deste departamento (ANEXOS IV e V). 

 

 

Este é o Relatório 

Depto de Fiscalização 

Janeiro de 2020 
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ANEXO I 

INDICADORES DA FISCALIZAÇÃO 

Registros efetuados em 2019, a partir de ações do Depto de Fiscalização e 

 Receita estimada pelos novos registros para 2020 

 

PESSOAS FÍSICAS 

 

 Quantidade de Registros Definitivos: 18 registros 

 Receita estimada pelos novos registros DEFINITIVOS, considerando os valores de 

anuidade vigente em 2020: R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais). 

 

PESSOAS JURÍDICAS 

 

 Quantidade de Registros Definitivos: 06 registros 

 Receita estimada pelos novos registros, considerando o valor das anuidades vigentes 

em 2020: R$ 6.489,42 (seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois 

centavos). 

 

QUADRO GERAL DE REGISTROS - Pessoa Jurídica e Pessoa Física 

(Pessoa Jurídica é considerando os valores das anuidades vigentes em 2020) 

 

18 registros definitivos de Pessoa Física, que geram receita de R$ 8,820,00 

06 registros de Pessoa Jurídica, que geram receita de R$ 6.489,42 

TOTAL: 24 registros 

RECEITA GERADA PELA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS 

R$ 27.463,41 

RECEITA ANUAL ESTIMADA TOTAL: R$ 42.772,83 
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ANEXO II 
 

QUADRO RESUMO DE OCORRÊNCIAS: PESSOAS FÍSICAS 
 

PERÍODO: 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
 
 

PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS POR AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO  

FISCALIZAÇÃO SOBRE ECONOMISTA NA INTERNET 146  

ECONOMISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA FISCALIZADA  
(REGISTRO DEFINITIVO) 

01  

(1) TOTAL DE ECONOMISTAS REGISTRADOS POR AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO EM 2019 147  

     

OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS PESSOAS FÍSICAS 

OFÍCIOS  128 

NOTIFICAÇÕES  31 

AUTOS DE INFRAÇÃO 33 

MULTAS APLICADAS 19 

E-MAILS ENVIADOS/RECEBIDOS 56 

CONTATOS TELEFÔNICOS 48 

ENCAM. DE PROCESSOS A OUTROS DEPTOS 363 

OUTRAS OCORRÊNCIAS (INFORMAÇÕES / RECEB. DE DOCS / ARQUIVAMENTOS / 
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL) 

82 

(2) TOTAL DE PROCEDIMENTOS 760 

 
 

PARECERES EMITIDOS PELA FISCALIZAÇÃO 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES  23 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE REGISTRO 327 

(3) TOTAL DE PARECERES EMITIDOS 350 

 
 

TOTAL GERAL DOS PROCEDIMENTOS (PESSOA FISICA) (1) + (2) + (3)  1257 

 
 

TOTAL DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO NA PRESENTE DATA 547 
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ANEXO III 

 
QUADRO RESUMO DE OCORRÊNCIAS: PESSOAS JURÍDICAS 

 
PERÍODO: 02 DE JANEIRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
 

TOTAL DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO NA PRESENTE DATA 293 

 
 

(1) PESSOAS JURÍDICAS REGISTRADAS POR AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO EM 2019 06 

 
 

OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS PESSOAS JURÍDICAS EM 2019 

OFÍCIOS  105 

NOTIFICAÇÕES 34 

AUTOS DE INFRAÇÃO 20 

MULTAS APLICADAS 13 

E-MAILS ENVIADOS/RECEBIDOS 19 

CONTATOS TELEFÔNICOS 38 

OUTRAS OCORRÊNCIAS (INFORMAÇÕES / REC. DE DOCS / DEFESA / 
ARQUIVAMENTOS / ENCAMINHAMENTO A OUTROS DEPTOS / ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL) 

1018 

(2) TOTAL DE PROCEDIMENTOS 1247 

 
 
 

ANÁLISES DE OBJETO SOCIAL 

ANÁLISE DO OBJETO SOCIAL – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE REGISTRO 09 

ANÁLISES E ORIENTAÇÕES (PESSOALMENTE / TEL. / CONTATO VIA SITE / E-MAIL) 
PARA CONTADORES, ADVOGADOS E OUTRAS EMPRESAS, RELATIVAS A OBJETOS 
SOCIAIS E NECESSIDADE DE REGISTRO) 

35 

(3) TOTAL DE ANÁLISES 44 
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ATUALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – EMPRESAS COM REGISTRO DEFINITIVO NO CORECON-
SP, COM SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ALTERAÇÕES ARQUIVADOS NA JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP) 

EMPRESAS LOCALIZADAS NA JUCESP 1081 

EMPRESAS QUE TIVERAM O SEU CAPITAL SOCIAL ALTERADO NO SISCAF COM 
BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA JUCESP (somente empresas que alteraram sua faixa 

de capital social, as empresas que tiveram aumento de capital sem alteração de faixa de cobrança, não constam 
aqui). 

20 

(4) TOTAL DE PROCEDIMENTOS 1101 

RECEITA ESTIMADA GERADA PELAS EMPRESAS QUE TIVERAM AUMENTO DE 
CAPITAL 

R$ 
27.463,41 

 
 

TOTAL GERAL DOS PROCEDIMENTOS (PESSOA JURÍDICA)  (1) + (2) + (3) + (4) 2398 
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ANEXO IV 

 
RELAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS REGISTRADAS EM 2019 A 

PARTIR DE AÇÕES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO  
 

 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
CAPITAL 

SOCIAL (R$) 

ANUIDADE 
INTEGRAL 
2020 (R$) 

CVB CONSULTORIA ECONOMICA LTDA. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

INNOVA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

LAD CONSULTORIA ECONOMICA EIRELI XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

SASTRE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E 
FINANCEIRA LTDA. 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

SOPHIA MEDEIROS CONSULTORIA ECONOMICA 
EIRELI 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

VOLT PARTNERS ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO DE 
NEGÓCIOS LTDA. 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

 

EMPRESAS QUE SE REGISTRARAM 06 empresas 

RECEITA ANUAL ESTIMADA PELOS NOVOS REGISTROS R$ 6.489,42 
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ANEXO V 

 
RELAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS EM 2019 A PARTIR DE 

AÇÕES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO  
 
      

 
REGISTRADOS POR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS - ECONOMISTAS RESPONSÁVEIS 

 

NOME CPF ANO 
TIPO DE 

REGISTRO 

ADRYANE CAROLINE RODRIGUES XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

AMANDA GOMES COTEZ XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

ARIEL FONSECA LEVY XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

DIRK THOMAS SCHOBINGER XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

GUSTAVO RAZERA BRAZZALOTTO XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

HERRY YU XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

JOSÉ VALTER MARTINS DE ALMEIDA XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

LUIZ ROBERTO AITA XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

MARCELLO RODRIGUES LEONE XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

MARIO AZEVEDO DE ARRUDA SAMPAIO XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

MATHEUS DE OLIVEIRA ERHARDT BRITO XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

MIRELLA PRICOLI AMARO HIRAKAWA XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

PEDRO ALVES CALADO XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

THIAGO NORO MESSIAS XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

VICTOR OLIVA NAVARRO XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

YAN NONATO CATTANI XXXXXXXXX 2019 DEFINITIVO 

ANDRÉ PIVA ROCHA CORREA 
XXXXXXXXX 2019 

ECON. 
RESPONSÁVEL 

TOTAL  18 Economistas 

 

REGISTRO DE PESSOA FÍSICA QUANTIDADE RECEITA ESTIMADA 

REGISTRO DEFINITIVO 18 R$ 8.820,00 

 

Este é o Relatório 

Depto. de Fiscalização 

Janeiro de 2020 


